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: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تنس لها  عبانم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تیب  قارحا  شتآ  8مخز 

باتک 8تاصخشم 

بلاطم 9يامنرود 

راتفگ 14شیپ 

مکی 15راتفگ 

قارحا هب  دیدهت  يارجام  دانتسا  15یسررب 

تّنس لها  عبانم  ریاس  رد  ( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) يارجام 15تبث 

تسا « يرَوَنیِد هَبیَتُق  نبا  » هتشون « هسایسلا ۀمامإلا و  » 16باتک

16هراشا

( مکی 18روحم 

( مود 18روحم 

( موس 18روحم 

( مراهچ 18روحم 

هناگراهچ ياهروحم  هب  18خساپ 

18هراشا

( مکی روحم  هب  19خساپ 

( مود روحم  هب  19خساپ 

( موس روحم  هب  19خساپ 

( مراهچ روحم  هب  19خساپ 

مود 20راتفگ 

قارحا هب  دیدهت  يارجام  تلالد  20یسررب 

مکی 21هتکن 

مود 21هتکن 
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موس 21هتکن 

مراهچ 21هتکن 

« هَبیَتُق نبا  » یبهذم تّیصخش  هب  22یبایتسد 

يدنب 23عمج 

23هراشا

يریگ 23هجیتن 

؟ تسیچ « هَبیَتُق نبا  » طّسوت ( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) زا یکاح  يدنس  تبث  24هزیگنا 

24هراشا

ییوگخساپ ریسم  رد  ( 24فلا

24هراشا

« هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک رد  جردنم  بلاطم  رد  25يریس 

مکی 25ریس 

مود 25ریس 

موس 26ریس 

مراهچ 27ریس 

مجنپ 30ریس 

يریگ هجیتن  31ب)

31هراشا

33هّجوت

؟ دروآ یمن  نایم  هب  ینخس  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  ) زا « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک فّلؤم  33ارچ 

33هراشا

ییوگخساپ ریسم  رد  ( 33فلا

شسرپ 33نییبت 

( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) زا یکاح  دنس  تبث  زا  « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک فّلؤم  هزیگنا  34يروآدای 

هزیگنا نیا  زا  تنایص  يارب  ، باتک فّلؤم  شالت  زا  ییاه  35هنومن 

هّیمطاف ثداوح  نامتک  ای  تبث  يارب  ، باتک فّلؤم  37رایعم 
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يریگ هجیتن  38ب)

38هراشا

تّنس لها  عبانم  رد  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  ) زا یکاح  دانسا  فشک  يارب  39وجتسج 

« مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  نئارق  ( 39فلا

( مکی 39هنیرق 

( مود 40هنیرق 

« مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  دانسا  زا  ییاه  هناشن  41ب)

( مکی 41هناشن 

( مود 41هناشن 

«(: مالّسلااهیلع همطاف  تیب  هب  موجه  ) خلت ثداوح  رب  رگید  42يرورم 

( مکی 42هثداح 

( مود 43هثداح 

( موس 43هثداح 

( مراهچ 43هثداح 

( مجنپ 44هثداح 

« فراعملا » باتک زا  نآ  فذحو  « هَبیَتُق نبا  » طّسوت «( مالّسلااهیلعارهز ترضح  حرج  برض و  ) زا یکاح  دنس  44تبث 

45همتاخ

دنک یم  انیبان  ار  لقع  هدید  ، بّصعت هک  هاگ  نآ  46و 

زکرم 47هرابرد 
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تنس لها  عبانم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تیب  قارحا  شتآ  مخز 

باتک تاصخشم 

مامتها هب  تنـس  لها  عبانمرد  مالـسلااهیلع  همطاـف  تیب  قارحا  شتآ  مخز  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  یلع 1353 -  فابل  هسانـشرس : 
فابل یلع 

رینم 1385. نارهت  رشن :  تاصخشم 

.ص  62 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 6-006-539-964-978:  6500 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مود پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

 -- 11ق ترجه -  زا  لــبق  8 ؟ س ، )  ) ارهز همطاـف  عوضوم :  تنـس  لـها  عباـنمرد  مالـسلااهیلع  همطاـف  تیب  قارحا  رگید :  ناوـنع 
ءاذیا بیقعت و 

تنس لها  رظن  11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ، )  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

ت 7ل 2 1385  / BP27/3 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

م 7373-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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بلاطم يامنرود 

راتفگشیپ

قارحا هب  دیدهت  يارجام  دانتسا  یسررب  : مکی راتفگ 

ّتنس لها  عبانم  ریاس  رد  ( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) يارجام تبث 

تسا « يرَوَنیِد هَبیَُتق  نبا  » هتشون « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک

« هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک باستنا  تّحص  هب  ّتنس  لها  تاحیرصت 

« یبرعلا نب  رکبوبا  » حیرصت -1

« یّکم دّمحم  نب  رمع  نیدلا  مجن  » حیرصت -2

« يزونت هللادبعوبا  یضاق  » حیرصت -3

« یمتیهرَجَح نبا  » حیرصت -4

« نودلخ نبا  » حیرصت -5

« یّکم یساف  نیدلا  یقت  » حیرصت -6

« هللا ۀمالس  هاش  » حیرصت -7

« هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک باستنا  تّحص  هب  برع  رصاعُم  ناقّقحم  تاحیرصت 

ص:2
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« يدجو دیرف  » حیرصت -1

« هلاحک اضر  رمع  » حیرصت -2

« هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک باستنا  نافلاخم  لیالد  نیرت  مّهم 

هناگراهچ ياهروحم  هب  خساپ 

قارحا هب  دیدهت  يارجام  تلالد  یسررب  : مود راتفگ 

« يرَوَنیِد هَبیَُتق  نبا  » یبهذم دیاقع  اب  ییانشآ 

« هَبیَُتق نبا  » ياه هشیدنا  لیلحت  رد  اشگهار  تاکن 

مکی هتکن 

مود هتکن 

موس هتکن 

مراهچ هتکن 

« ثیدح لها  » دیاقع زا  ییاهزارف 

! دنوادخ هیبشت  میسجت و  هب  اورپیب  حیرص و  هدیقع  -1

! نآ يربج  موهفم  هب  ییارگریدقت  -2

! اهنآ تفالخ  بیترت  هب  هناگراهچ  يافلخ  تلیضف  -3

! هباحص همه  تلادع  -4

ص:3
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! رئاج ناطلس  زا  تعاطا  بوجو  -5

« هَبیَُتق نبا  » یبهذم ّتیصخش  هب  یبایتسد 

« یبهذ » هاگدید -1

« ینالقسَعرَجَح نبا  هاگدید « -2

يدنب عمج 

؟ تسیچ « هَبیَُتق نبا  » طّسوت ( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) زا یکاح  يدنس  تبث  هزیگنا 

ییوگخساپ ریسم  رد  ( فلا

« هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک رد  جردنم  بلاطم  رد  يریس 

مکی ریس 

مود ریس 

موس ریس 

مراهچ ریس 

مجنپ ریس 

يریگ هجیتن  ب)

دنا هدومن  تبث  ار  « قارحا هب  دیدهت  » يارجام هک  یّنس  نیخ   روم ریاس 

؟ دروآ یمن  نایم  هب  ینخس  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  ) زا « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک ّفلؤم  ارچ 

ییوگخساپ ریسم  رد  ( فلا

شسرپ نییبت 

ص:4
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( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) زا یکاح  دنس  تبث  زا  ، باتک ّفلؤم  هزیگنا  يروآدای 

هزیگنا نیا  زا  تنایص  يارب  ، باتک ّفلؤم  شالت  زا  ییاه  هنومن 

هّیمطاف ثداوح  نامتک  ای  تبث  يارب  ، باتک ّفلؤم  رایعم 

يریگ هجیتن  ب)

ّتنس لها  عبانم  رد  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  ) زا یکاح  دانسا  فشک  يارب  وجتسج 

« مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  نئارق  ( فلا

« يرذالَب » لقن

« ءادفلاوبا » لقن

« ّهبر دبع  نبا  » لقن

« مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  دانسا  زا  ییاه  هناشن  ب)

« دیدحلا یبا  نبا  » لقن

يریگ هجیتن  يدنب و  عمج 

« يدوعسم » لقن

« فراعملا » باتک زا  نآ  فذح  »و  هَبیَُتق نبا  » طّسوت «( مالّسلااهیلعارهز ترضح  حرج  برض و  ) زا یکاح  دنس  تبث 

ص:5
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« یناردنزام بوشآ  رهش  نبا  » لقن

« یعفاش یجنگ  » لقن

همتاخ

دنکیم انیبان  ار  لقع  هدید  ، بّصعت هک  هاگنآ  و 

ص:6
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بلاطم زاغآ  *

راتفگ شیپ 

: دسیونیم « مالّسلااهیلع » ارهز همطاف  ترضح  ندیسر  تداهش  هب  زا  یکاح  یخیرات  كرادم  دانسا و    دقن رد  « ینامعن زیزعلا  دبع  »

: دیوگیم هسایسلا  ۀمامإلا و  باتک  رد  هک  تسا  يرونید  ملس  نبهللادبع م هبیتق ، نبا  ناتساد ، نیا  نایوار  زا  رگید  یکی  »

.داتسرف نانآ  شیپ  ار  رمع  دیسرپ و  ، دندوب هدمآ  درگ  یلع  نوماریپ  هدرک و  يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  هک  یهورگ  هرابرد  رکبوبا 

: تفگ تساوخ و  مزیه  رمع  سپ  ، دندماین نوریب  نانآ  یلو  داد  زاوآ  ار  نانآ  دمآ و  یلع  هناخ  هب  رمع 

.دیشک مهاوخ  شتآ  هب  تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  ، دییاین نوریب  رگا  تسوا ، تسد  رد  رمع  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس 

؟ هچ دشاب  اجنآ  رد  همطاف  رگا  : دنتفگ وا  هب 

.دشاب اجنآ  رد  وا  رگا  یتح  : تفگ

.(1) .دندرک تعیب  دندمآ و  نوریب  یلع  زج  همه  سپ 

دناهدومن یعس  ، هتشاد ینس  کلسم  هک  يرونید  هبیتق  نبا  نآ  هدنسیون  نانآ  معز  هب  هک  هسایـسلا  ۀمامإلا و  باتک  زا  دانتـسا  اب  یخرب 
.دراد دوجو  لاکشا  ود  دانتسا  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دنناسرب ، تابثا  هب  همطاف  ترضح  تداهش  قیرط  نیا  زا  ات 

دعاـقتم ار  ناـفلاخم  دومن و  هدنـسب  دـیدهت  هب  ًافرـص  رمع  ترـضح  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  هسایـسلا  ۀـمامإلا و  تیاور  زا  هک  نآ  لوا 
.دومنن یمادقا  هنوگچیه  یمارگ  يوناب  نآ  هب  هلمح  همطاف و  ترضح  هناخ  ندنازوس  تهج  رد  دنیامن و  تعیب  ات  تخاس 

دیدرت يروـنید  هبیتـق  نبا  هب  نآ  باـستنا  رد  اـملع  دـشاب و  یمن  يروـنید  هبیتـق  نـبا  فیلأـت  هسایـسلا  ۀـمامإلا و  باـتک  هـک  نآ  مود 
.(2) «! .دنراد

یخیرات   مهم   كردم نیا  « ِتلالد دانتس و  ا» هرابرد « ینامعن زیزعلا  دبع  » ياهاع  دا یسررب  هب  ، راصتخا هب  ات  میراد  یعس  ، راتشون نیا  رد 

ص:7

،ج1،ص12 هسایسلا ۀمامإلا و  : زا لقن  هب  - 1
»ص70-69 تداهش هناسفا  ات  تدالو  زا  ارهز  همطاف  ،» هلاقم ،3 هرامش ، مالسا يادن  همانلصف  - 2
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.میزادرپب

مکی راتفگ 

قارحا هب  دیدهت  يارجام  دانتسا  یسررب 

تّنس لها  عبانم  ریاس  رد  ( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) يارجام تبث 

: هک میوشیم  روآدای  ار  مهم  هتکن  نیا  ، میزادرپب « هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک دانتس  یسررب ا هب  هک  نآ  زا  لبق 

هتـشادن صاصتخا  « هسایـسلا ۀمامإلا و  » باتک هب  اهنت  «( مالّـسلااهیلع » همطاف هناخ  ندیـشک  شتآ  هب  ، رب ینبم  رمع  دـیدهت  ) ِطبـض تبث و 
.دومن هدهاشم  ناوتیم  زین  افلخ  بتکم  ربتعم  عبانم  ریاس  رد  ار  ارجام  نیا  عوقو  تّحص  زا  یکاح  تاحیرصتو 

هب اـهنآ  باـستنا  رد  يدـیدرت  هنوـگچیه  ياـج  هـک  دنــشاب  یم  جردـنم  يذــخآم  عباـنم و  رد  ، تاحیرــصت نـیا  هـک  نآ  رت  بلاـج 
.درادندوجو ناشناگدنسیون 

: زا دنا  ترابع  عبانم  نیا  زا  یخرب 

.رصم پاچ  ،1184 مقر ج1،ص586، (، 279 ياّفوتم ، يرذالَب : فیلأت «) فارشألا باسنأ  - » 1

.توریب پاچ  ج2،ص443، (، 310 ياّفوتم ، يربط : فیلأت «) كولملا ممُالا و  خیرات  -» 2

1353، رصم پاچ  ج3،ص64، )= ،1404ق توریب پاچ  ج5،ص14-13، (، 328 ياّفوتم ، ّهبر دبع  نبا  : فیلأت «) دیرفلا دقعلا  -» 3

ص:8

تنس لها  عبانم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تیب  قارحا  شتآ  www.Ghaemiyeh.comمخز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


( .ق

-4

( .رصم پاچ  ج1،ص165، )= توریب پاچ  ج1،ص156، (، 732 ياّفوتم ، ءادفلا وبا  : فیلأت «) رشبلا رابخأ  یف  رصتخملا  »

ۀــمامإلا و «(» مالـّـسلااهیلع » همطاــف تــیب  قارحا  رب  ینبم  رمع  دــیدهت  ) ِطبـــض تــبث و  ، دــییامرف یم  هظحــالم  هــک  روــط  ناــمه 
: تفگ ناوت  یم  قوف  عبانم  هب  دانتس  اب ا هتشادن و  صاصتخا  « هسایسلا

ثداوح زا  ، ارجام نیا  عوقو  درادن و  دوجو  «( مالّـسلااهیلع » همطاف هناخ  ندیـشک  شتآ  هب  ، رب ینبم  رمع  دـیدهت  ) رد یّکـش  چـیه  ياج 
.دشاب یم  مالسا  خیرات  رد  ریذپان  دیدرتو  یعطق 

تسا « يرَوَنیِد هَبیَتُق  نبا  » هتشون « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک

هراشا

.تسا هدیسر  پاچ  هب  اهروشک  ریاس  رصم و  رد  «276 ياّفوتم ، يرَوَنیِد هَبیَُتق  نبا  » ینعی ، نآ ّفلؤم  مان  اب  اهراب  ، باتک نیا 

.دنا هدومن  حیرصت  ، يو هب  نآ  باستنا  تّحص  »و  هَبیَُتق نبا  » طّسوت باتک  نیا  فیلأت  هب  ّتنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  ، نیا رب  هوالع 

: دشابیم حرش  نیدب  « هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک باستنا  تّحص  هب  ّتنس  لها  تاحیرصت  یخرب 

-1

.248 هحفص « مصاوقلا نم  مصاوعلا  » باتک رد  « یبرعلا نبرکبوبا  »

-2

.يرمق 93 لاس ثداوح  لیذ  «، يرقلا   ما رابخأب  يرولا  فاحتإ  » باتک رد  « دهف نبا  » هب روهشم  « یّکم دّمحم  نبرمع  نیدلا  مجن  »

-3

ص:9
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.34 باب ، مود لصف  «، هّیطمسلا ۀلصلا  » باتکرد « طابش نبا  » هب فورعم  « يزونت هللادبعوبا  یضاق  »

-4

.72 هحفص «، ناسللا نانجلا و  ریهطت  » باتکرد « یمتیه رَجَح  نبا  »

-5

.166 هحفص ، مود دلج  «، نودلخ نبا  خیرات  » هب فورعم  « ربخلا ءادتبملا و  ناوید  ربعلا و  » باتک رد  « نودلخ نبا  »

-6

.72 هحفص ، مشش دلج  «، نیمثلا دقعلا  » باتک رد  « یّکم یساف  نیدلا  یقت  »

-7

.126 هحفص «، ءارآلا ۀکرعم  » باتک رد  « هللا ۀمالس  هاش  »

نبا » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک باستنا  تّحـص  دّیؤم  - دنـشاب یم  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  یگمه  هک  - قوف ياه  ّتیـصخش  تاراهظا 
.دشاب یم  « هَبیَُتق

.دنا هدومن  حیرصت  « هَبیَُتق نبا  » طّسوت باتک  نیا  فیلأت  هب  زین  برع  رصاعُم  ناقّقحم  زا  یخرب  نینچمه 

: دشاب یم  حرش  نیدب  « هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک باستنا  تّحص  هب  برع  رصاعُم  ناقّقحم  تاحیرصت  یخرب 

-1

.754 هحفصو 749 هحفص ، مود دلج  «، نیرشعلا نرقلا  فراعملا  هرئاد  » باتکرد « يدجو دیرف  »

-2

ص:10
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.297 هحفص ، مود دلج  «، نیّفلؤملا مجعم  » باتک رد  « هلاحک اضر  رمع  »

(1): دومن يروآدرگ  ناوتیم  روحم  راهچ  رد  ار  « هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک باستنا  نافلاخم  لیالد  نیرت  مّهم 

( مکی روحم 

لاس اب  بلطم  نیا  ؛و  تسا هدوب  سلدـنا  حـتف  دـهاش  يرمق  92 لاـس رد  هک  تسا  هدرک  لوق  لـقن  ییوناـب  زا  شباـتک  نتم  رد  ّفلؤم 
! درادن يراگزاس  « هَبیَُتق نبا  » تایح

( مود روحم 

اب بلطم  نیا  ؛و  تسا هدوب  هفوک  یضاق  يرمق  148 لاس هب  يو  هک  یلاح  رد  ؛ تسا هدرک  لوق  لقن  « یلیل وبا  » زا شباتک  نتم  رد  ّفلؤم 
! درادن يراگزاس  « هَبیَُتق نبا  » تایح لاس 

( موس روحم 

هتفرن ر» وَنی د» رهـش هب  زج  دادـغب  رهـشزا  « هَبیَُتق نبا  » هک یلاح  رد  ؛ تسا هدوب  قشمد  رهـش  رد  نآ  ّفلؤم  هک  تسا  هدـمآ  باتک  نتم  رد 
! تسا

( مراهچ روحم 

نیا ؛و  تسا هدـش  انب  يرمق  454 لاس رد  رهـش  نیا  هک  یلاح  رد  ؛ دنکیم دای  شکارم  هب  « ریـصن نب  یـسوم  » هلمح زا  شباتک  رد  ّفلؤم 
! درادن يراگزاس  « هَبیَُتق نبا  » تایح لاس  اب  بلطم 

هناگراهچ ياهروحم  هب  خساپ 

هراشا

.(2) هناگراهچ ياهروحم  هب  خساپ 

ص:11

نویع » باتک هم   دقم ش2،ص245؛ «، هّیرـصنتسملا بادآ  » هّلجم (، يروبج هللادـبع  : فیلأـت «) هَبیَُتق نبا  بتک  یف  ۀـسارد  » هلاـقم : ك.ر - 1
ص59. (، هشاکع تورث  : فیلأت «) فراعملا » باتک هم   دقم ج1،ص25؛ (، يردنکسا دّمحم  : فیلأت «) رابخالا

ص389-388. (، مهدزیس لاس  »ش3( ثاحبألا » هّلجم (، روبج لیئاربج  : فیلأت «) هسایسلا ۀمامإلا و  باتک  » هلاقم : ك.ر - 2
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( مکی روحم  هب  خساپ 

.دروخیم مشچ  هب  « اورَکَذ » ترابع ، باتک ياه  هخسن  یخرب  رد  هچنانچ  ؛ تسا هدش  طقاس  دارفا  زا  یخرب  مان  ، دنس رد 

( مود روحم  هب  خساپ 

» باـتک فیلأـت  رد  هچناـنچ  ؛ تسا هدوـمن  یم  لـقن  « یلیل یبا  نبا  » زا هطـساو  یب  ار  بلاـطم  هـک  تـسا  هدوـب  نـینچ  « هَبیَتـُق نـبا  » شور
.تسا هدرب  راک  هب  ار  هّیور  نیمه  مه  « فراعملا

( موس روحم  هب  خساپ 

یمن مشچ  هب  ، قشمد رهـش  رد  نآ    ّفلؤم تماقا  رب  ینبم  یحیرـص  هراشا  چـیه  ، نآ رد  هک  تفایرد  ناوت  یم  باـتک  قیقد  هعلاـطم  زا 
.دروخ

( مراهچ روحم  هب  خساپ 

.دروخ یم  مشچ  هب  « برغم » مان اهنت  تسا و  هدماین  شکارم  زا  یمان  1331 لاس پاچ  رد 

هدـیدرگ و هابتـشا  راـچد  « ریـصن نـب  یـسوم  » تموـکح ورملق  صیخـشت  رد  « ییایناپـسا سانــشرواخ  ، سوگنیاـگ ،» داـیز لاـمتحا  هـب 
.تسا هدوزفا  باتک  نتم  هب  ار  « شکارم » مان

؟ تسا .(1)«456 ياّفوتم ، یسلدنا مْزَح  نبا  » فیلأت « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک ایآ 

ص:12

زا .جراوـخ  هعیـش و  ، هئجُرم ، هلزتـعم ّتنـس ، لـها  دـنک : یم  میـسقت  هورگ  جـنپ  هب  ار  دـنراد  رارقا  مالـسا  هب  هـک  ییاـه  هـقرف  يو  - 1
.دـمان یم  « هعدـبلا لها  » ار ناـشیا  زج  »و  قحلا لـها  » ار ناـنآ  يو  هک  « ّتنـس لـها  » زج دـنهارمگ  اـه  هقرف  نیا  همه  « مْزَح نبا  » هاگدـید

،ج2،ص107-106) لَصِفلا : ك.ر )
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هریخذلا » باتک هب  دانتـسا  اب  «، هَبیَُتق نبا  » هب « هسایـسلا ۀمامإلا و  » باتک باستنا  نیفلاخم  ّهلدا    در زا  سپ  « روبج لیئاربج  » هک تسا  بلاـج 
: دسیون یم  ( ماّسب نبا  : فیلأت «) هریزجلا لهأ  نساحم  یف 

! دشاب یم  « مْزَح نبا  «،» هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک ّفلؤم 

: مییامنیم افتکا  شسرپ  کی  حرط  هب  ، قوف ياع   دا دقن  رد 

هب ،» تـسا هتخانــش  یم  یبوــخ  هــب  ار  يو  راــثآ  هدوــب و  رــصاعُم  « مْزَح نــبا  » اــب هــک  «543 ياـّفوتم ، یبرعلا نبرکبوـبا  یـضاق  » ارچ
؟(1). تسا هداد  تبسن  « هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک « تحارص

مود راتفگ 

قارحا هب  دیدهت  يارجام  تلالد  یسررب 

هناـــخ ندـــنازوس  رب  ینبم  رمع  دـــیدهت  ) زا هــک  «- هَبیَتـــُق نـــبا  » باـــتکرد جردـــنم  یخیراـــت  دنـــس    تلــالد یــسررب  تـهج 
لیلحت هب  ، نآ زا  سپ  میوش و  انـشآ  « هَبیَُتق نبا  » یبهذم دـیاقع  راکفا و  اب  دـیاب  تسخن  - دروآ یم  نایم  هب  نخـس  «( مالّـسلااهیلع » همطاف

.میزادرپب « مهم یخیرات  كردم  » نیا

« يرَوَنیِد هَبیَُتق  نبا  » یبهذم دیاقع  اب  ییانشآ 

: دشاب یم  اشگهار  رایسب  لیذ  تاکن  هب  هّجوت  « هَبیَُتق نبا  » یبهذم ياه  هشیدنا  لیلحت  رد 

ص:13

ص 245 و 248 مصاوقلا ، نم  مصاوعلا  ك.ر : - 1
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مکی هتکن 

.(1) .دنا هدوتس  ار  وا  نایلبنح 

مود هتکن 

.(2) .دوب وا  دیاقع  ریثأت  تحت  تخس  »و  هیَوهار نبا  » درگاش يو 

موس هتکن 

: میناوخیم «238 ياّفوتم ، هیَوهار نبا  » هرابرد

لبنح نـب  دــمحا  نارقَا  زا  ار  وا  بـیطخ...درکیم  تکرــش  ، ...لـبنح نـب  دــمحا  دــننام  يرادــمان  ِناـث   دحم عاـمتجا  رد  ، دادــغب رد 
.(4) .دوب َفل  وریپ س ثیدح و  یناعم  هب  لیامتم  لبنح  نب  دمحا  نوچمه  يو  (3) ...هتسناد

مراهچ هتکن 

.دشاب یم  ّتنس  لها  نایم  رد  « یلبنح هقف  » راذگ هیاپ  »و  ثیدح لها  » يرکف بتکم  ياوشیپ  «241 ياّفوتم ، لبنح نب  دمحا  »

ص:14

.Lecomte,Ibn Qutayba,216: زا لقن  هب  ،ج4،ص452؛ یمالسا گرزب  فراعملا  هرئاد  - 1
مـشاه هـمجرت  «) هَبیَتـُق نـبا  » باـتک رد  « ینیـسح یــسوم  قاحــسا  :» زا لـقن  هـب  ،ج4،ص452؛ یمالــــسا گرزب  فراـــعملا  هرئاد  - 2

ص25-26و ص32. (، یغای
ج6،ص346- «، دادغب خیرات  » باتکرد «464 ياّفوتم ، يدادـغب بیطخ  :» زا لـقن  هب  ،ج3،ص450؛ یمالــسا گرزب  فراـعملا  هرئاد  - 3

.351 صو 347
ص108. «، ءاقتنإلا » باتکرد «463 ياّفوتم ، ربلا دبع  نبا  :» زا لقن  هب  ،ج3،ص450؛ یمالسا گرزب  فراعملا  هرئاد  - 4
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.تسا هتخادرپ  « ثیدح لها  » دیاقع لوصا  نییبت  هب  « هّنُسلا » باتک رد  يو 

.دزادرپب اه  نآ  جیورت  هب  هدرک و  يزیر  ِیپ  ّتنس  لها  دیاقع  ناونع  هب  ار  یلوصا  ، يرجه موس  نرق  رد  تسناوت  عقاو  رد  وا 

.(1): دشاب یم  حرش  نیدب  « ثیدح لها  » دیاقع زا  ییاهزارف 

! دنوادخ هیبشت  میسجت و  هب  اورپ  یب  حیرص و  هدیقع  -1

! نآ يربج  موهفم  هب  ییارگریدقت  -2

! اه نآ  ِندیسر  تفالخ  هب  ِبیترت  هب  هناگراهچ  يافلخ  تلیضف  -3

! هباحص همه  تلادع  -4

! رئاج ناطلس  زا  تعاطا  بوجو  -5

« هَبیَتُق نبا  » یبهذم تّیصخش  هب  یبایتسد 

لها » دـیاقع ریثأت  تحت  ت  دـش هب  « هیَوهار نبا  » شداتـسا هطـساو  هب  « هَبیَُتق نبا  » هک تفاـیرد  ناوت  یم  قوف  تاـکن  رد  لـّمأت  ّتقد و  زا 
.تسا راکنا  لباق  ریغ  وا  یبهذم  بّصعت  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ تسا هدوب  « ثیدح

ص:15

نیـسحلا وـبا  : فیلأـت «) درلا هیبـنتلا و  «؛ ص19-18 (، 324 ياـّفوتم ، يرعـشا نـسحلا  وـبا  : فیلأـت «) هنایدـلا لوـُصا  یف  ۀـنابإلا  :» ك.ر - 1
نبدمحا » يرکف بتکم  رگید  راب  «728 ياّفوتم ، یناّرَح هّیمیت  نبا  -» فلا هک : تسا  يروآدای  هب  مزـال  ص15-14 . (، 377 ياّفوتم ، یطَلَم

مهیلع ) تیب لها  لئاضف  راکنا  حور  « هّنـسلا جاهنم  » باتک شراگن  اـب  نینچمه  وا  .دومن  اـیحا  يرجه  متـشه  متفه و  نرق  رد  ار  « لـبنح
( يرگ یفَلَـس  ) ّتیباّهو هقرف  « هّیمیت نبا  » راکفا ءایحا  اب  «1206 ياّفوتم ، يدَجن باّهولا  دبع  نب  دّـمحم  -» .داد ب شرورپ  زین  ار  ( ماالّـسلا

.داهن ناینب  ار 
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: دنسیون یم  « هَبیَُتق نبا  » هرابرد «385 ياّفوتم ، ینُْطقراد » لوق زا  «852 ياّفوتم ، ینالقسَع رَجَح  نبا  748»و« ياّفوتم ، یبهذ »

.(1) .هَْرت  ْعلا  عْن  فِر  ْحن م ،  هِیبْشَتلا یلإ  ُلی  مَة يب یَُتق ُن  با َناک 

.دوب فرحنم  [ مالّسلا مهیلع  ] تیب لها  زا  تشاد و  شیارگ  ، هیبشت هب  « هَبیَُتق نبا  »

: دسیون یم  « هَبیَُتق نبا  » هرابرد «852 ياّفوتم ، ینالقسَع رَجَح  نبا  »

.(2) .ت ي ْبلا ِل  هأ ًافار عْن   ْحنا بَة  یَُتق ِن  با َّنإَف في   ب صَنلا ِب  هْذ  ْملِاب  ي َفل  سلا   دار َّنأ م ُر لي  هْظ ي ي ذَّلا  و

رد هَبیَتـُق  نـبا  اـب  يروباــشین  مکاــح  فــالتخا  هـک  نـیا  رب  ینبم  شنخــس  ] زا «576 ياـّفوتم ، یفَلَـس » روـظنم هک  تـسا  نـیا  نـم  رظن 
يروباشین مکاـح  یلو  ؛[ دراد فارحنا  تیب  لـها  زا  « هَبیَُتق نبا  » اریز ؛ دـشاب یم  هَبیَُتق ] نبا   ] ندوب یبصاـن  [، تسا هدوب  ] بهذـم [ صوصخ

[. درادن یفارحنا  نینچ 

يدنب عمج 

هراشا

يا هتـسجرب  ياه  ّتیـصخش  ّتنـس و  لها  ناگرزب  دـییأت  دروم  ( مالّـسلا مهیلع  ) تیب لـها  زا  « هَبیَُتق نبا  » فارحنا يرگ و  یبصاـن  حور 
.دشاب یم  « ینالقسَع رَجَح  نبا  »و« یبهذ » نوچمه

يریگ هجیتن 

لها زا  يرادـفرط  دـصق  هب  وا  هک  درک  رواـب  ناوـت  یمن  ، میدروآ تـسد  هـب  « هَبیَتـُق نـبا  » يرکف شیارگ  زا  هـک  یتخانـش  هـب  هّجوـت  اـب 
(، مالّسلا مهیلع  ) تیب

ص:16

،ج3،ص358-357. نازیملا ناسل  ،ج2،ص503؛ لادتعإلا نازیم  - 1
،ج3،ص359. نازیملا ناسل  - 2
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لقن يارب  تخاس و  اهر  ماخ  هشیدنا  نیا  زا  ار  دوخ  دیاب  اذل.تسا ، هدیزرو  تردابم  « قارحا هب  رمع  دیدهت  » زا یکاح  يدنـس  تبث  هب 
.(1) .دومن وجتسج  ار  يرگید  هزیگنا  ، وا طّسوت  دنس  نیا 

.تخادرپ میهاوخ  هزیگنا  نیا  فشک  هب  ، يدعب شخب  رد 

؟ تسیچ « هَبیَتُق نبا  » طّسوت ( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) زا یکاح  يدنس  تبث  هزیگنا 

هراشا

: هک تسا  حرطم  لاؤس  نیا  لاح 

هب « مالّـسلااهیلع » همطاف هناخ  دیدهت  ) رب ینبم  « باّطخ نبرمع  » نانخـس تبث  زا  وا  هزیگنا  «، هَبیَُتق نبا  » دـیدش بّصعت  ّتیمح و  هب  هّجوت  اب 
؟ دشاب دناوت  یم  هچ  ( ندنازوس

مهیلع » تیب لها  ّتیمولظم  ) نآ زا  ناوتیم  هک  دزای  یم  تسد  يدنـس  جرد  هب  - تسا یبصان  کی  هک  «- هَبیَُتق نبا  » ارچ ، رگید ترابع  هب 
؟ دومن جارختسا  ار  « رکبوبا رمع و  تمّذم  و« «( مالسلا

ییوگخساپ ریسم  رد  ( فلا

هراشا

هتخادرپ ارجام  نیا  رکذ  هب  ییاضف  هچ  رد  شباتک و  ياجک  رد  « هَبیَُتق نبا  » هک دید  دیاب  تسخن  ، قوف شـسرپ  ِباوج  هب  یبایتسد  يارب 
ار نآ  ّفلؤم  هزیگنا  ، میا هدروآ  تسد  هب  « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک ياوتحم  زا  هک  یتخانش  هب  هّجوت  اب  میناوتب  ، نآ زا  سپ  ات  ؛(2) تسا

فشک

ص:17

نبا » ار « هسایـسلا ۀـمامإلا و  » باـتک فـّلؤم  رگا  یّتـح  ، میدوـمن میـسرت  « مْزَح نـبا  » یبهذـم دـیاقع  زا  هـک  ییاـمنرود  هـب  هّجوـت  اـب  - 1
.میوشیم هجاوم  يریگ  هجیتن  نیمهاب  زاب  ، مینادب « مْزَح

بلاطم ، راتـشون نیا  ساسا  رب  ات  داد  تسد  هب  یتصرف  «، تسایـس تماما و  » مان هب  « هسایـسلا ۀمامإلا و  » باتک یـسراف  همجرت  راشتنا  - 2
یفطـصم ۀعبطم  ۀبتکم و  ۀکرـش  :» رـصم پاچ  يور  زا  »و  ییابطابط رـصان  دّیـس  » طّسوت رظن  دروم  همجرت  .مییامن  میظنت  ار  شخب  نیا 

.تسا هتفای  ماجنا  « هدالوأ یبلحلا و  ینابلا 
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.(1) .مییامن

.میزادرپ یم  باتک  رد  يریس  هب  ادتبا  ، روظنم نیدب 

« هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک رد  جردنم  بلاطم  رد  يریس 

مکی ریس 

! دیامن یم  زاغآ  « رمع رکبوبا و  يرترب  » عوضوم اب  .(2)، یلعج تیاور  جنپ  لقن  اب  ار  دوخ  باتک  ، ّفلؤم

! تسا هدش  لقن  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح  نابز  زا  ، باب نیا  ثیداحا  زا  نیغورد  ثیدح  هس  هک  نآ  رت  بلاج 

هبار «( مالّـسلا هیلع  » یلع ترـضح  زا  رمع  رکبوبا و  يرترب  ) رب ینبم  دوخ  یفارحنا  طـلغ و  هدـیقع  ، شباـتک زاـغآ  رد  وا  ، بیترت نیدـب 
هب یفاّفش  روط  هب  ار  دوخ  یبهذم  روک  بّصعت  ، شباتک يادتبا  رد  ثیداحا  نیا  جرد  اب  دیامن و  یم  اقلا  لیمحت و  شرثا  ِناگدنناوخ 

.دراذگیم شیامن 

مود ریس 

! دیاشگ یم  «( هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ طّسوت  تفالخ  هب  رکبوبا  ندش  هدیزگرب  ) ناونع اب  ار  يرگید  باب  ، شا هتشون  همادا  رد  يو 

! دنک یم  لقن  یناوارف  ِبات  بآ و  اب  ار  .(3)« رکبوبا زامن  » نیغورد يارجام  ، نآ لیذ  رد  سپس 

ص:18

هناسفا » هلاقم زا  هتفرگرب  ههبش  زا  مکی  لاکشا  ، مینادب « مانمگ یخروم  » ایو « مزَح نبا  » ار « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک هدنسیون  رگا  یّتح  - 1
.میهدیم خساپ  ، لیلحت هویش  نیمه  اب  هاگن و  نیمه  اب  ار  « تداهش

(. يواسره یمالغ  بیغ  نیسح  : فیلأت (» عیبرت ثیدح  »و  مالّسلا هیلع  » بلاطیبا نب  یلع  :) ك.ر - 2
«. یبیدا رقاب  دّمحم  : همجرت ، يرکسع یضترم  دّیس  : فیلأت «(» هلآو هیلع  هللا  یّلص  » ربمایپ زامن  نیرخآ  :) ك.ر - 3
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: هک دیامنیم  اقلا  نینچ  شباتک  ِناگدنناوخ  هب  ، یگتخاس يارجام  نیا  لقن  نمض  رد  ، باتک ّفلؤم 

(! نیَلقث  ) ترتع نآرق و  هن  ؛ دنتسه راصنا  ، مدرم نایم  رد  « هلآو هیلع  هللا  یّلص  » ربمایپ ثاریم  ( فلا

هن ، دوب رکبوبا  شروظنم  ؛ دـیناوخب ار  متـسود  : دومرف دومن و  زاب  ار  شنامـشچ  يراـمیب  رتسب  رد  « هلآو هیلع  هللا  یّلـص  » ربماـیپ یتقو  ب)
(! مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح 

! تسیرگیم شیاهزامن  رد  تخس  هک  دوب  لد  كزان  يدرف  رکبوبا  ج)

! دناوخ یم  زامن  مدرم  اب  ، درک تلحر  ناشیا  هک  يزور  ات  «، هلآو هیلع  هللا  یّلص  » ادخ لوسر  روتسد  هب  انب  رکبوبا  د)

شباتک ِناگدنناوخ  هب  ار  « رکبوبا تفالخ  ّتیناّقح  » رب ینبم  دوخ  لطاب  هدـیقع  ، يا هناکریز  زرط  هب  ات  دوش  یم  ّقفوم  وا  ، بیترت نیدـب 
! دشارتب نآ  يارب  ار  يوبن  ثیداحا  زا  ییاه  هناوتشپ  دیامن و  اقلا 

موس ریس 

هتـسیاش - ینمـض روط  هب  - ار رکبوبا  ، شخب نیا  رد  يو.دوش  یم  « هفیقـس تشذگرـس  » ثحبم دراو  شراتـشون  همادا  رد  ، باتک ّفلؤم 
تیاکح تفالخ  بسک  يارب  رکبوبا    تقایل يرترب و  زا  هک  دروآ  یم  ار  ینانخـس  « هدیَبُعوبا »و« رمع » نابز زا  و  دـهدیم ! هولج  تفالخ 

! دراد

ار رکبوبا  ندیـسر  تفالخ  هب  زا  راصنا  تیاضر  يدونـشخ و  ، اهنآ نمـض  رد  دزادرپ و  یم  « راصنا » زا ینانخـس  يروآداـی  هب  ، همادا رد 
! دنک یم  يروآدای 

ص:19
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اب تفلاخم  هتسناد و  یم  رکبوبا  ّقح  ار  تفالخ  ، راصنا : تفگ ناوتیم  اهنآ  ساسا  رب  هک  دروآ  یم  نایم  هب  ار  « راصنا » زا ینانخس  سپس 
! دنا هدرمش  یم  یهلا  ياوقت  فالخربار  وا 

.دوش یم  « رکبوبا اب  تعیب  زا  ه  دابُع نب  دعس  يراددوخ  » ثحبم دراو  ، دنمفده ياه  ینیچ  هم   دقم نیا  زا  سپ  ، باتک ّفلؤم 

ياه مایپ  هدرک و  « یهارمه یلدمه و  » نآ هدنسیون  اب  ، باتک زا  شخب  نیدب  ات  « هسایسلاو همامالا  » باتک هدنناوخ  رگا  هک  تسا  یهیدب 
هباحـص و تعاـمج  زا  يرود  ادـخ و  لوسر  هفیلخ  اـب  تفلاـخم  هب  ، ارجاـم نیا  رد  ار  ه» دابُع نب  دعـس  ،» دـشاب هتفاـیرد  یبوخ  هب  ار  وا 

! درک دهاوخ  موکحم  نیملسم 

مراهچ ریس 

مهارف شبطاخم  يارب  هک  ییاضف  هب  اکّتا  اب  ، دـیدومرف هظحالم  ار  اهنآ  يامنرود  هک  یبلاطم  ماگ  هب  ماگ  رکذ  زا  سپ  ، باـتک ّفلؤم 
: دسیون یم  هدومن و  یفّرعم  نیملسم  تعامج  هیلع  بوشآ  هئطوت و  زکرم  ار  « مالّسلا هیلع  » یلع هناخ  ، تسا هتخاس 

هناخ رد  نانآ  دش  هاگآ  هک  یماگنه  ؛ درک شـسرپ  دندوب  هدرک  يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  دـندوب و  یلع  هارمه  هک  یناسک  زا  رکبوبا  »
.داتسرف نانآ  يوس  هب  ار  رمع  ، دنا هدمآ  درگ  یلع 

.دندرک يراددوخ  راک  نیا  زا  نانآ  یلو  دننک  تعیب  رکبوبا  اب  دنیایب و  نوریب  ات  تساوخ  نانآ  زا  دمآ و  یلع  هناخ  برد  هب  رمع 

: تفگ درک و  مزیه  تساوخرد  رمع 

.دیشک مهاوخ  شتآ  هب  ار  شلها  هناخ و  هنرگ  دییآ و  نوریب  ، تسوا تسد  رد  رمع  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس 

.تسا هناخ  نآ  رد  همطاف  ، صفحوبا يا  : دش هتفگ  رمع  هب 

.دشاب هناخ  رد  زین  همطاف  رگا  یّتح  : تفگ رمع 

.یلع رگم  ، دندرک تعیب  دندمآ و  نوریب  یگمه  دندوب ، یلع  هناخ  رد  هک  ینانآ 

ار نآرق  هک  یتـقو  اـت  دزادـنین  شود  رب  اـبع  دـیاین و  نوریب  هناـخ  زا  دوـب  هدرک  داـی  دـنگوس  یلع  هک  تسا  هدـش  هـتفگ  نـینچ  نـیا 
.دنک يروآدرگ 

.تسین زیگنا  ترفن  دب و  ، نم يارب  ناشرادید  امش  نوچمه  یمدرم  چیه  : تفگ داتسیا و  برد  يولج  همطاف 

رد ،و  دیدرک هعطق  هعطق  دوخ  نایم  ار  تفالخ  راک  دـیتشاذگ و  اهنت  ام  ياهتـسد  يور  رب  ار  [ هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ] ادـخ لوسر  هزانج 
.دیدنادرگنزاب ام  هب  ار  قح  ،و  دیدشن ایوج  ام  زا  صوصخ  نیا 

؟ يریگ یمن  تعیب  فّلختم  درف  نیا  زا  ایآ  : تفگ دمآ و  رکبوبا  دزن  رمع 
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.روایب ام  دزن  ار  یلع  ورب و  تفگ : دوب  يو  هدشدازآ  هک  ذُْفُنق  هب  رکبوبا 

ص:21
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.دناوخیم ار  وت  ادخ  لوسر  هفیلخ  تفگ : دمآ و  یلع  دزن  ذُْفُنق 

.دیتشاد اور  غورد  [ هلآو هیلع  هللا  یّلص  ] ربمایپ رب  دوز  ردقچ  : تفگ یلع 

.درک ینالوط  يا  هیرگ  ، یلع نانخس  ندینش  زا  سپ  رکبوبا  ، دیناسر رکبوبا  یهاگآ  هب  ار  عوضوم  تشگرب و  ذُْفُنق 

.هدم تصرف  تسا  هدرک  يراددوخ  وت  اب  تعیب  زا  هک  یسک  هب  : تفگ مود  راب  رمع 

.(1) .دناوخیمارف دوخ  اب  تعیب  هب  ار  وت  نینمؤملاریما  : وگب وا  هب  ورب و  یلع  دزن  : تفگ ذُْفُنق  هب  رگید  راب  رکبوبا 

.دینادرگ هاگآ  رکبوبا  نانخس  زا  ار  يو  دمآ و  یلع  دزن  ذُْفُنق 

.تسین وا  ِنآ  زا  هک  تسا  هدرک  اع   دا ار  يزیچ  ، هللا ناحبس  : تفگ يو  خساپ  رد  یلع 

.درک ینالوط  يا  هیرگ  رگید  راب  زین  يو.دیناسر  رکبوبا  یهاگآ  هب  ار  یلع  نانخس  تشگرب و  ذُْفُنق 

.دندیسر همطاف  هناخ  برد  هب  هک  نیا  ات  ، دندمآ يو  اب  زین  یهورگ  تساخرب و  رمع 

: تفگ نینچ  دنلب  يادص  اب  ، دنتسه برد  تشپ  یناسک  هچ  دش  هاگآ  یتقو  همطاف 

.مدید هفاُحقوبا  باّطخ و    دنزرف زا  ، وت زا  سپ  هک  ییاهزیچ  هچ  ، ادخ لوسر  ، ردپ

.دوش هّکت  هّکت  نانآ  رگج  هراپ و  نانآ  ياه  بلق  دوب  کیدزن.دنتشگرب  نانک  هیرگ  ، دندینش ار  همطاف  هیرگ  ادص و  یتقو  مدرم 

.دندنام یقاب  يا  ه  دع رمع و  اّما 

.دندرب رکبوبا  دزن  ار  يو  دندروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  نانآ 

.نک تعیب  : دنتفگ یلع  هب 

؟ دینکیم هچ  منکن  تعیب  رگا  : تفگ یلع 

.دز میهاوخ  ار  وت  ندرگ  ، ادخ هب  دنگوس  تروص  نیا  رد  : دنتفگ يو  خساپ  رد 

ص:22

.تفای جاور  ناناملسم  نایم  رد  رمع  نارود  زا  ، افلخ هب  هراشا  يارب  نینمؤملاریما  ظفل  زا  هدافتسا  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  - 1
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.دیشک یم  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  تروص  نیا  رد  : تفگ یلع 

.زگره ار  ادخ  لوسر  ردارب  یلو  میشک  یم  ار  ادخ  هدنب  : تفگ رمع 

: تفگ نایم  نآ  رد  یسک  ؛ تفگ یمن  ینخس  دوب و  تکاس  رکبوبا 

.دنک تعیب  وت  اب  هک  یهد  یمن  نامرف  ار  وا  ایآ 

« .منک یمن  راک  نیا  رب  روبجم  ار  وا  ، تسوا رانک  رد  همطاف  هک  ینامز  ات  : تفگ رکبوبا 

هتخادرپ « قارحا هب  دیدهت  » يارجام رکذ  هب  ییاضف  هچ  رد  شباتک و  ياجک  رد  « هسایـسلا ۀمامإلا و  » باتک ّفلؤم  هک  میتسناد  اجنیا  ات 
.تسا

.مییامن فشک  ار  نآ  ّفلؤم  هزیگنا  ، میا هدروآ  تسد  هب  باتک  ياوتحم  زا  هک  یتخانش  هب  هّجوت  اب  میهاوخ  یم  لاح 

مجنپ ریس 

هب هاـگ  نآ  ؛ دـنک یم  داـی  « رکبوبا » اـب هره  ینب ز هــّیما و  ینب  هچراــپکی  تــعیب  زا  «، ه داـبُع نب  دعـس  » يارجاـم همادا  رد  ، باـتک ّفلؤم 
هیلع » ریما ترـضح  هب  باـطخ  « رکبوـبا » ناـبز زا  دزادرپ و  یم  ( رکبوـبا اـب  تعیب  زا  « مالّـسلا هـیلع  » یلع ترـضح  يراددوـخ  ) عوـضوم

: دسیون یم  « مالّسلا

«! .منک یمن  روبجم  ار  وت  ، ینکن تعیب  رگا  »

: دسیون یم  ( مالّسلا هیلع  ) ترضح نآ  هب  باطخ  « هدیَبُعوبا » نابز زا  و 

«! ...راپسب وا  هب  ار  تفالخ  راک  نیاربانب  ؛ دریگ یم  رظن  رد  هبناج  همه  ار  اهراک  تسا و  رتدنمورین  وت  زا  تفالخ  راک  رد  رکبوبا  »

: دسیون یم  « مالّسلا هیلع  » یلع ترضح  ِنابز  زا  « هدیَبُعوبا » نانخس »و  رکبوبا » نانخس هب  خساپ  رد  هاگ  نآ 

يوریپ...دینکن جراخ  وا  هناخ  زا  ار  [ هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ] دّـمحم يرادـمامز  تفالخ و  دـیروآ ، رظن  رد  ار  ادـخ  ، نارجاهم هورگ  يا  »
« ...دیوشن هارمگ  ات  دینکن  سفن  ياوه 

: دسیون یم  دنک و  یم  دای  زین  ناشیا  هنابش  ياهراصنتسا  زا  «، مالّسلا هیلع  » یلع ترضح  نانخس  لقن  همادا  رد  وا 

« .تساوخیم يرای  کمک و  نانآ  زا  تفریم و  راصنا  سلاجم  هب  درکیم و  راوس  ییاپراهچ  رب  ار  ربمایپ  رتخد  همطاف  هنابش  ، یلع »

ص:20

تنس لها  عبانم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تیب  قارحا  شتآ  www.Ghaemiyeh.comمخز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


( .دسرب وا  عالّطا  هب  يرگید  یخیرات  دنس  ات  دنکیم  ادیپ  یحور  يرکف و  ظاحل  زا  ار  یگدامآ  نیا  ، باتک هدنناوخ  ، بیترت نیدب  )

يریگ هجیتن  ب)

هراشا

ار اهنآ  تّحـص  هدرک و  هعلاطم  ، موس ریـس  ياهتنا  ات  ار  « هسایـسلا ۀـمامإلا و  » باـتک رد  جردـنم  بلاـطم  هک  ياهدـنناوخ  ، امـش رظن  هب 
مراهچ و ریس  هعلاطم  ) رکبوبا اب  تعیب  ماجنا  زا  « مالّسلا هیلع  » ریما ترـضح  يراددوخ  زا  یکاح  یبلاطم  هظحالم  ماگنه  ؛ تسا هتفریذپ 

؟ دسر یم  يا  هجیتن  هچ  هب  (، مجنپ

ادـخ و لوسر  هفیلخ  اب  تفلاخم  هب  ار  ناشیا  ای  دـنادیم  قُِحم  ، رکبوبا اب  تعیب  ماجنا  زا  فّلخت  رد  ار  « مالّـسلا هیلع  » یلع ترـضح  اـیآ 
!؟ دیامن یم  موکحم  مهّتم و  نیملسم  تعامج 

رد ار  ود  نآ  ياهراتفر  ؟و  دراگنا یمن  شنزرس  ّقحتسم  « هدابُع نب  دعس  » نوچمه ار  « مالّسلا هیلع  » یلع ترضح  ، يا هدنناوخ  نینچ  ایآ 
؟ دنک یمن  یبایزرا  اتسار  کی 

ًال: وا ، دشاب هدش  دقتعم  اهنآ  تلالد  هب  هدرک و  رواب  ار  « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک رد  هدش  يزیر  ِیپ  ینابم  ، يو رگا  هک  تسا  یهیدب 

ص:23
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! دهد یم  رارق  تّمذم  دروم  ، رکبوبا تفالخ  شریذپ  زا  شفاکنتسا  رد  ار  « مالّسلا هیلع  » یلع ترضح 

: ًایناث

عـضوم يدـُنت  هب  « مالّـسلا هیلع  » یلع ترـضح  ياه  تفلاخم  لباقم  رد  هک  دـهدیم  ار  قح  نیا  ادـخ  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  رکبوبا  هب 
! دیامن تعیب  هبلاطم  « مالّسلا هیلع  » یلع ترضح  زا  روز  هب  هدومن و  يریگ 

: ًاثلاث

! دیاتس یم  شتداشر  هطساو  هب  ار  رمع 

ترـضح زا  تعیب  هبلاطم  ) يارجام زا  ، رکبوبا تفالخ  ّتیناّقح  زا  یکاح  ییاضف  نداد  بیترت  زا  سپ  ، باتک ّفلؤم  ، رگید تراـبع  هب 
.دروآ یم  نایم  هب  نخس  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  ندنازوس  رب  ینبم  رمع  دیدهت  و( «( مالسلا هیلع  » یلع

ادخ لوسر  هفیلخ  اب  تعیب  ماجنا  زا  هک  دراذگ  یم  شیامن  هب  ار  « فّلختم » کی هرهچ  « مالّسلا هیلع  » یلع ترـضح  زا  ، ارجام نیا  رد  وا 
! دیامن یم  فاکنتسا  ، نآ شریذپ  و 

هب ار  شا  هناـخ  ، تعیب ماـجنا  هب  وا  نتخاـس  راداو  يارب  هدرک و  دروـخرب  يو  اـب  هک  دراد  ار  قـح  هزاـجا و  نـیا  ، نیملـسم هـفیلخ  ، اذـل
! دنک دیدهت  ندنازوس 

! دراد تلالد  شتموکح  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  وا  يراوگرزب  شمرن و  رب  هک  دنکیم  دای  رکبوبا  راتفر  زا  يا  هنوگ  هب  زین  تیاهن  رد 

هب «( مالّـسلااهیلع » همطاف تیب  قارحا  هب  رمع  دیدهت  ) هثداح هدهاشم  زا  ، دوش رَو  هطوغ  باتک  ياضف  رد  هک  ياهداز  یّنُـس  ره  ، نیاربانب
و دبای ! یمن  تسد  رکبوبا  اب  تعیب  ماجنا  زا  عانتما  لیلد  هب  مه  نآ  « مالّـسلا هیلع  » یلع ترـضح  شهوکن  تّمذم و  زج  يا  هجیتن  چیه 

.(1) .تسا هتشاداو  « قارحا هب  رمع  دیدهت  » تبث هب  ار  « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک ّفلؤم  هک  تسا  يا  هزیگنا  نامه  ، نیا

ص:24

لقن دیلپ  هزیگنا  نیمه  اب  زین  ار  « مالّسلااهیلع » ارهز ترضح  زا  رمع  رکبوبا و  تدایع  هنابش و  ياهراصنتـسا  يارجام  ، باتک ّفلؤم  - 1
.رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  « هّیمطاف ياه  همانسرد  » باتک رد  جردنم  (، فاّبل یلع  : فیلأت «) هشیمه ياه  هلعش  :» ك.ر .دیامن  یم 
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هّجوت

تبث هب  ناشراثآ  رد  ار  « رمع دـیدهت  » يارجام هک  یّنـس  ِناراگنخیرات  همه  هتـشادن و  صاصتخا  « یبصان هَبیَُتق  نبا  » هب اـهنت  ، قوف هزیگنا 
یلصا هاگتـساخ  هناوتـشپ و  هک  ارچ  ؛ دنا هدرک  يوریپ  هزیگنا  نیمه  زا  هتفگ و  نخـس  اضف  نیمه  رد  - هنادّلقم ای  هناهاگآ  - دنا هدناسر 

نیا زاـغآ  رد  « هَبیَتـُق نـبا  » ِيرگ یبصاـن  حور  هـب  هّجوـت  تـسا و  هناـیارگ  نّنــست  دــنت  دــیاقع  ، هزیگنا نـیا  قّـقحتو  اـضف  نـیا  داـجیا 
.دیدرگ نآ  فشک  رد  ام  ناسر  يرای  ، اهنت ، راتشون

: زا دنا  ترابع  ، دنا هدومن  لقن  اضف  نیمه  رد  ار  « قارحا هب  دیدهت  » يارجام هک  یّنس  نیخ   روم ریاس 

(279 ياّفوتم ) يرذالَب -1

(310 ياّفوتم ) يربط -2

(328 ياّفوتم ) ّهبر دبع  نبا  -3

(732 ياّفوتم ) ءادفلاوبا -4

؟ دروآ یمن  نایم  هب  ینخس  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  ) زا « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک فّلؤم  ارچ 

هراشا

؟(1). دروآ یمن  نایم  هب  ینخس  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  ) زا « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک ّفلؤم  ارچ 

ییوگخساپ ریسم  رد  ( فلا

شسرپ نییبت 

دیدهت ) زا یکاح  كردم  تبث  رد  يو  هزیگنا  زا  هک  یلیلحت  اب  ،و  میدروآ تسد  هب  ّفلؤم  هنایارگ  نّنست  دنت  دیاقع  زا  هک  یتخانش  اب 
همطاف تیب 

ص:25

هک یّنس  نیخ   روم ریاس  رد  ، دنادرگ فرصنم  يدنس  نینچ  تبث  زا  ار  « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک ّفلؤم  ، نآ تیاعر  هک  يرایعم  ره  - 1
دشاب یم  فشک  لباق  زین  دنا  هدومن  لقن  ار  « قارحا هب  دیدهت  » يارجام
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: هک میبای  تسد  هجیتن  نیا  هب  هک  تسا  یعیبط  ؛ میدومن هئارا  ( قارحا هب  « مالّسلااهیلع »

تّمذـم هزیگنا  اـب  هدرک و  لـقن  ییارگ  نّنــست  ياـضف  رد  ار  « يزورفا شتآ  هـب  رمع  دــیدهت  » زا یکاـح    كردـم وا  هک  روط  ناـمه 
هناــخ برد  قارحا  عوــقو  تروــص  رد  هــک  دور  یم  عــّقوت  ، تــسا هدوــمن  مادــقا  نآ  تــبث  هــب  (، مالــّـسلا هــیلع  ) نینمؤــملاریما
عوقو » هب « ثیدح لها  » زا یخرب  ، هتـشذگرد هچنانچ  ؛ دـشاب هتـشادن  ییاب  چـیه ا ، یخیرات كردـم  نآ  جرد  زا  زین  ( مالّـسلااهیلع ) همطاـف

.دندرک یم  حیرصت  « قارحا

: هک تسا  نیا  یساسا  لاؤس  ، اذل

؟ دشاب یمن  « برد قارحا  » هثداح عوقو  مدع  لیلد  هب  « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک رد  يدنس  نینچ  تبث  مدع  ایآ 

: هک ددرگ  یم  حرطم  لاؤس  نیا  ، رگید ترابع  هب 

زا وا  فارصنا  لیلد  ، دنار یم  نخس  «( مالّسلااهیلعهمطاف تیب  قارحا  رب  ینبم  رمع  دیدهت  ) زا هناکاب  یب  ، باتک ّفلؤم  هک  یطیارـش  رد 
؟ تسا هدوب  يرایعم  هچ  عبات  ، فیرحت فذح و  نیا  ؟و  تسیچ « هناخ برد  قارحا  عوقو  » تبث

( قارحا هب  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  دیدهت  ) زا یکاح  دنس  تبث  زا  « هسایسلا ۀمامإلا و  » باتک فّلؤم  هزیگنا  يروآدای 

ّتیناّقح و تاـبثا  «(، مالّـسلااهیلع » همطاـف تیب  قارحا  رب  ینبم  رمع  دـیدهت  ) تبث زا  .(1)، باـتک ّفلؤم  هزیگنا  هک  میوـش  یم  روآداـی 
.تسا هدوبن  رکبوبا  تفالخ  هب  هشدخ  داریا  »و  مالّسلا هیلع  » یلع ترضح  ّتیمولظم 

موکحم »و  مالّـسلا هیلع  » یلع ترـضح  تّمذـم  هزیگنا  اـب  رکبوبا و    تفـالخ ّتیناّـقح  هب  شطلغ  داـقتعا  ياـضف  رد  وا  ، سکعرب هکلب 
.تسا هدومن  مادقا  « رمع دیدهت  » تبث هب  ، ادخ لوسر  هفیلخ  اب  تعیب  ماجنا  زا  فّلخت  هب  ناشیا  ندومن 

تروص « هزیگنا نیا  » زا تنایص  ياتسار  رد  «، هسایسلا ۀمامإلا و  » ِباتک رد  يرگید  یخیرات  دنـس  ره  فذح  ای  فیرحت و  ، تبث ، نیاربانب
.دشاب یم  نآ  يرادهگن  ظفح و  عبات  دریگ و  یم 

ص:26

.دنا هدومن  لقن  ار  « قارحا هب  دیدهت  » يارجام هک  یّنس  نیخ   روم ریاس  و  - 1
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هزیگنا نیا  زا  تنایص  يارب  ، باتک فّلؤم  شالت  زا  ییاه  هنومن 

هزیگنا نیا  زا  تنایص  يارب  (1)، باتک ّفلؤم  شالت  زا  ییاه  هنومن 

: لاثم يارب 

تعیب (2) نیغورد ياـهلقن  تـبث  هـب  ، قوـف هزیگنا  ظــفح  يارب  هنوـگچ  «، هسایــسلا ۀــمامإلا و  » باــتک فـّلؤم  هـک  دــیروایب  داــی  هـب 
(4) هتخادرپ (3) هناراتخم

ص:27

.دنا هدومن  لقن  ار  « قارحا هب  دیدهت  » يارجام هک  یّنس  نیخ   روم ریاس  و  - 1
.مود شخب  «، فاّبل یلع  : فیلأت (» افلخ اب  « مالّسلا هیلع  » یلع ترضح  یسایس  طباور  همانشناد  :) ك.ر - 2

هدیـشیدنا يا  هناکریز  دـیهمت  «(، مالّـسلااهیلع » همطاف تیب  قارحا  هب  رمع  دـیدهت  ) يارجام همادا  رد  وا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  - 3
چیه تحت  يور و  چـیه  هب  ، دـشاب یم  «( مالّـسلا هیلع  » یلع ترـضح  تّمذـم  ) زا یکاـح  وا  معز  هب  هک  يدنـس  ، نآ قـیرط  زا  اـت  تسا 

هناخاتسگ دزاییم و  يرگید  غورد  تبث  هب  تسد  يدیلپ  فده  نینچ  اب  وا  ! ددرگن لیدبت  « رکبوبا تّمذم  » زا یکاح  يدنس  هب  یطیارش 
هدنز بش  75 طقف ادـخ  لوـسر  شردـپ  زا  سپ  همطاـف  ، درکن تـعیب  رکبوـبا  اـب  دوـب  هدـنز  همطاـف  هـک  یناـمز  اـت  یلع  : » دراـگن یم 
سپ یلع.دندوب  یلع  دزن  زین  مشاه  ینب  ، دمآ رکبوبا  .دیآ  يو  دزن  ات  داتـسرف  رکبوبا  یپ  رد  یلع  ، درک تافو  همطاف  یتقو  دنیوگ.دوب 

یم ام  هکلب  ، دوبن وت  يرترب  تلیـضف و  راکنا  رطاخ  هب  وت  اب  اـم  تعیب  مدـع  : داد رارق  بطاـخم  نینچ  ار  رکبوبا  ، راـگدرورپ شیاتـس  زا 
ار دوخ  تبارق  یلع  هاگنآ.دش  هتـشاد  اور  متـس  ام  هب  دروم  نیا  رد  .میتسه  يا  هرهب  یّقح و  ياراد  تفالخ  راک  رد  زین  ام  هک  میدید 

ادخ لوسر  اب  تبارق  : تفگ رکبوبا.درک  هیرگ  هب  عورش  رکبوبا  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  وا  نخس  زونه  ،و  دش روآدای  ربمایپ  هب  تبسن 
هدناوخ نآ  هب  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  رگم  مناوخ  یمن  ارف  يراک  هب  ار  یـسک  نم.تسا  رت  ینتـشاد  تسود  میارب  مدوخ  هداوناخ  زا 

رد ادرف  ، تعیب يارب  امـشو  ام  هاگداعیم  : تفگرکبوبا هب  یلع.تسا  هداد  ماـجنا  ادـخ  لوسر  هک  مهدـیم  ماـجنا  ار  يراـک  نآ  تسا و 
روذـعم تسا  هدرکن  تعیب  يو  اـب  هکنیا  زا  ار  یلع  درک و  مدرم  يوـس  هب  يور  ،و  تفر دجـسم  هب...رکبوبا...هللاءاـشنا  عماـج    دجسم
رکبوبا اب  یلع  نآ  زا  سپ.دـش  روآدای  ار  وا  هقباس  تلیـضف و  تشاد و  گرزب  ار  يو  ماـقم  تساـخرب و  یلع  ، رکبوبا زا  سپ.تشاد 

ناـیاپ هب  رکبوـبا  اـب  مدرم  تـعیب  راـک  هـکنآ  زا  سپ.يداد  ماـجنا  هدیدنـسپ  تـسرد و  يراـک  : دـنتفگ یلع  هـب  زین  مدرم.درک  تـعیب 
نیا یسک  ایآ  ، ما هتشاذگ  دازآ  دوخ  اب  تعیب  رد  ار  امش  : تفگ یم  نینچ  مدرم  اب  رکبوبا  ؛ تفگ نخس  مدرم  اب  زور  هس  رکبوبا  ، دیـسر
رارق دوخ  ياوشیپ  رورس و  ار  وت  ام  ، ادخ هب  دنگوس  : تفگ یم  دوب و  هداتـسیا  مدرم  ل  وا فص  رد  یلع  دنادیم ؟ دـنیاشوخان  ار  تعیب 
رّخؤم ام  يایند  رطاخهب  ار  وت  دهاوخ  یسک  هچ  .دنام  اج  رب  نامنید  ات  ، تشاد م  دقم ام  رب  ار  وت  هک  دوب  ادخ  لوسر  نیا  هکلب  ، میدادن

!!!»؟ دنادرگ
دبع نبا  ؛ ثارتلاراد پاچ  ،ج3،ص207، كولملا ممُالا و  خیرات  : يربط ؛ رصم پاچ  ،ج1،ص578، فارشألا باسنأ  : يرذالَب : ك.ر - 4
پاچ ج1،ص165، (، ءادفلایبأ خیرات  : هب فورعم  ) رـشبلا رابخأ  یف  رـصتخملا  : ءادـفلاوبا ؛ توریب پاچ  ،ج4،ص247، دیرفلا دـقعلا  ّهبر :

.رصم
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: هک تسا  هدرک  لقن  « رکبوبا » نابز زا  ار  فارتعا  نیا  ای  و 

.(2)(1)« .درک یم  گنج  نم  اب  اراکشآ  وا  هچرگا  مدرکیم ؛ كرت  ار  یلع  هناخ  متشادیم  تسود  »

ص:28

تّمذم زا  یکاح  يدنس  تبث  هن  ، دشاب یم  رکبوبا  زا  عافد  ، فارتعا نیا  تبث  زا  ( وا لاثما  و  ،) باتک ّفلؤم  فده  هک  تسا  یهیدب  - 1
ًة بَْقن َنوُک م ْنِأب ي  و هَف یلاعَت ، ِهللا   فه مْن  وَخ  و ه نی ِه د  ُوق یل  ُّل ع داذه ي  و دسیون : یم  «656 ياّفوتم ، دیدحلا یبا  نبا  » هچنانچ ؛ وا

نیا هک  تسا  راوازس  نیاربانب  .دهد  یم  ناشن  ار  ادخ  زا  وا  سرت  يرادنید و  ماکحتسا  ، فارتعا نیا  و  . ه َیل ًان ع  عَط  هن وَک یل مْن   وأ   َهل
زیزعلادـبع هک  تسا  بلاـج  ( ) ،ج17،ص168 هغـالبلا جـهن  حرـش   ) .یـشهوکن هنعط و  اـت  ددرگ  بوسحم  وا  يارب  یتلیـضف  ، فارتعا

ار دـیدحلا  یبا  نبا  (، 3،ص69 هرامـش ، مالـسا يادن  همانلـصف  رد  جردنم  «) تداهـش هناسفا  ات  تدالو  زا  ارهز  همطاف  » هلاقم رد  ینامعن 
هناخ متـشاد  یم  تسود  » هکنیا رب  ینبم  رکبوبا  فارتعا  ، تفـالخ بتکم  ناوریپ  رظنم  زا  رگید  تراـبع  هب  دـیامن )؟! یم  یفّرعم  هعیش 

مغریلع هک  دوب  راوگرزب  ردـق  نآ  رکبوبا  دوش : یم  هیجوت  نینچ  «، .درک یم  گـنج  نماـب  اراکـشآ  وا  هچرگا  ، مدرکیم كرت  ار  یلع 
زا هدافتـسا  هب  لیام  دوخ  بلق  رد  یلو  ، دیامن هدافتـسا  دـیدهت  رابجا و  زا  شتموکح  نیفلاخم  بوکرـس  تهج  تشاد  هزاجا  هک  نیا 

یمن رکبوبا    مذ زا  یکاـح  ، فارتـعا نیا  رگا  یتـسار  هب  اـّما  دوشن ؟!! قح  نیا  زا  هدافتـسا  هب  روبجم  داد  یم  حـیجرت  دوبن و  قـح  نیا 
اذَک   ْتل  عَف ْنُکأ    َمل یِّنأ   تدد وَف دـسیون : یمرکبوبا  لوق  زا  هتخادرپ و  نآ  فیرحت  هب  «، 224 ياّفوتم ، دیَبُع وبا  » لیلد هچ  هب  سپ  ، دشاب

،ص174) لاومألا ) .مدوب هدرکن  نانچ  نینچ و  هک  متشاد  تسود  .اذَک   و
دقعلا : هــّبر دــبع  نــبا  ؛) نادــیوس راد  پاــچ  ج3،ص340، )= ندـیل پاـچ  ،ج4،ص2140، كوــلملا ممُـــالا و  خـــیرات  : يربــط - 2

(. بتکلاراد پاچ  ص21، ج5 ، )= رصم پاچ  ،ج4،ص268، دیرفلا
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هّیمطاف ثداوح  نامتک  ای  تبث  يارب  ، باتک فّلؤم  رایعم 

هّیمطاف ثداوح  نامتک  ای  تبث  يارب  (1)، باتک ّفلؤم  رایعم 

ّفلؤم هزیگنا  » اـب ضراـعت  رد  - يا هنوگ  هب  - نآ   تلالد هک  یکردـم  دنـس و  ره  جرد  زا  «، هسایـسلا ۀـمامإلا و  » باـتک رد  ، تقیقح رد 
.(2) .تسا هدش  بانتجا  ، دریگ رارق  « رمع دیدهت  تبثزا  ، باتک

ص:29

.دنا هدومن  لقن  ار  « قارحا هب  دیدهت  » يارجام هک  یّنس  نیخ   روم ریاس  و  - 1
هنایارگ نّنـست  دـنت  دـیاقع  هناوتـشپ  هب  ) ّتنـس لـها  نیخ   روـم ، دـیدومرف هظحـالم  « قارحا هب  دـیدهت  » يارجاـم رد  هک  روـط  ناـمه  - 2
هدنناوخ ماهّتا  تشگنا  : ینعی ؛ دریگن رارق  ضراعت  رد  ، ثداوح نیا  جرد  زا  نانآ  هزیگنا  اب  هک  دنا  هتخادرپ  یثداوح  تبث  هب  اهنت  (، ناش
همطاــف نینمؤــملاریما و  ياــهدرکلمع  ّتیناـّـقح  يوــس  هــب  ار  هدـــنناوخ  رواـــب  دـــنادرگنرب و  تفـــالخ  ماـــظن  تمـــس  هــب  ار 

دنا یثداوح  ل: وا هتسد  دنوش : یم  میسقت  هتسد  هس  هب  هیّمطاف  ثداوح  «، قوف رایعم  هزیگنا و  » رب انب  .دزاسن  لیامتم  « مالّـسلاامهیلع » ارهز
خ روم « رایعم هزیگنا و  » اب ضراعت  رد  ، اهنآ تقیقح  هب  يا  هراشا  نیرت  کچوک  اریز  ؛ دـنوش فیرحت  ای  فذـح  لماک  روط  هب  دـیاب  هک 
هب يزاـین  هکدـنا  یثداوح  : مود هتـسد  مالّـسلااهیلع .» » ارهز ترـضح  حرج  برـض و  هب  طوبرم  ثداوـح  دـننامه  ؛ دریگ یم  رارق  یّنس 

یمن ضراـعترد  یّنـس  خ  روـم « راـیعم هزیگنا و  » اـب اـهنت  هن  ؛ دـنوش لـقن  زین  لـماک  روـط  هـب  رگا  یّتـح  دـنرادن و  فـیرحت  اـی  فذـح 
موـجه ) نّصحت تسکـش  هب  رجنم  موـجه  هب  طوـبرم  ثداوـح  دـننامه  ؛ دـنور یم  رامـش  هب  زین  وا  فدـه  هدـننک  نیمأـت  ، هـکلب ؛ دـنتُفا

هب ، ثداوـح نیا  رگا  دنـشاب و  یم  فـیرحت  زا  یّـصاخ  عوـن  هـب  دـنمزاین  هـک  دـنا  یثداوـح  : موـس هتـسد  .هنابـش  ياهراصنتـساای  ل) وا
زین وا  فده  هدننک  نیمأت  ، هکلب ؛ دنریگ یمنرارق  یّنـس  خ  روم « رایعم هزیگنا و  » اب ضراعت  رد  اهنت  هن  ، دـندرگ لقن  « هتفای لـیلقت  » تروص

هدـیدرگ لقن  ( قارحا هب  دـیدهت  )= هتفای لـیلقت  تروص  هب  هک  « مالّـسلااهیلع » همطاـف تیب  قارحا  ثداوح  دـننامه  ؛ دـنوش یم  بوسحم 
هحفص زا  لماک  روط  هب  ار  هّیمطاف  ثداوح  یخرب  ات  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  یّنـس  خ  روم ، روکذم « رایعم هزیگنا و  » رگید ترابع  هب.دنا 

.دیامن لقن  « هتفای لیلقت  » تروص هب  هدرک و  فیرحت  ار  نآ  هکلب  ؛ دزاسن وحم  شباتک 
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يریگ هجیتن  ب)

هراشا

هناخ نانکاس  اریز  ؛ دهد یمن  هار  لد  هب  یسرت  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  قارحا  ) تبث زا  « هسایـسلا ۀمامإلا و  » باتک ّفلؤم  ! يرآ
.(1)! دراگنا یم  تازاجم  نیا  ّقحتسمار 

زا یکاح  دانـسا  هدـهاشم  اب  هتفرگ و  رارق  ناشفطاوع  ریثأت  تحت  ، شباتک ناگدـنناوخ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  یلو 
.(3)(2) .دنور هناشن  رکبوبا  يوسهب  ار  ماهّتا  تشگنا  ناهگان  ، يزورفا شتآ  عوقو 

ص:30

ًان  عَط ْنُک  ي  َمل  حص  وَلَف ِقار   حْإلا ِباب   عمَر في  ثی دْن حم  هوُرَکَذ ام  ا  مأَف دسیون : یم  «415 ياّفوتم ، راّبجلادبع یضاق  » هچنانچ - 1
يزورفا شتآ  هثداح  زا  [ نایعیـش ] هک هچنآ  .َنی  ملس ْملا یل  ع  فال  ْخل ًه ل دارإ عِة  ياب  ْملا  عْن  عَنَت  ما ْنأ يهدد مْن    َهل َّنأ  ل یل عمَر  ع

ناونع هب  هک  ار  یـسک  ره  ات  تسا  هتـشاد  قح  رمع  هک  ارچ.تسین  وا  يارب  يداریا  ، دشاب تسرد  مه  رگا  ، دـنا هدرک  رکذ  رمع  طّسوت 
،ج2،ص331) ینغملا ) .دنک دیدهت  ؛ تسا هدز  زاب  رس  تعیب  ماجنا  زا  نیملسم  اب  تفلاخم 

يرکف ياضف  رد  هک  ارچ  ؛ هدـش هتخورفا  یبیهم  شتآ  ، موجه يارجام  رد  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  ینـشور  هب  ، اـنبم نیا  ساـسا  رب  - 2
هب يزاین  تسا و  هیجوت  شریذـپ و  لباق  -، قارحا هب  زیمآ  دـیدهت  ياهدایرف  نوچمه  - راخ هتوب  دـنچ  ندـش  رو  هلعـش  ، یّنـس ِبطاخم 

.درادن يربخ  روسناس 
یکاح يدنس  اب  ههجاوم  ماگنه  ، یّنـس هدنناوخ  هک  لامتحا  نیا  ، دنا هدرک  تبث  ار  « قارحا هب  دیدهت  » يارجام هک  ینیخ   روم رظن  زا  - 3

زا هک  نآ  هژیو  هب  ؛ تـسا ي  دج ًالماک  یلامتحا  ؛ دـنک مهّتم  « تیانج باکترا  » هب ار  رکبوبا  «(، مالّـسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  قارحا  ) زا
مدرک و یم  شدازآ  هکنیا  ای  متشکیم و  ار  وا  ای  متفای  تسد  یمَلُـس  هئاُجف  رب  هک  يزور  متـشاد  یم  تسود  : » دنا هتـشون  رکبوبا  لوق 

بوکرـس يارب  هک  دـنهدب  رکبوـبا  هب  ار  قـح  نیا  یّنـس  نیخ   روـم هک  مـه  ردـقچ  ره  نیارباـنب  .مدیـشک » یمن  شتآ  هـب  ار  وا  زگره 
هتـسناد دـنیاشوخان  ار  قح  نیا  زا  هدافتـسا  - هئاـُجف يارجاـم  رد  - هفیلخ   دوخ نوچ  یلو  ، دربب هرهب  « شتآاـب ندـنازوس  » زا شناـفلاخم 

هناخ برد  قارحا  ) زا یکاح  دانسا  جرد  زا  «، قارحا هب  دیدهت  » يارجام لقن  رد  ناش  هزیگنا  زا  تنایص  يارب  یّنـس  نیخ   روم ، اذل ، تسا
.دنا هدومن  رظنفرص  «( مالّسلااهیلع » همطاف
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هتکن نـیا  هـب  هّجوـت  اـب  (1)و  هتـشگ بوـسحم  « ضرغ ضقن  » یعوـن ، باـتک فـّلؤم  رظن  زا  « برد قارحا  عوـقو  » تبث ، تروـص نیا  رد 
نیا عوقو  هب  هراشا  زا  (2) «، دنشاب یمن  ناشظافلا  رد  لیوأت  لباق  تلالد و  رد  کیکشت  لباق  ، قارحا عوقو  ثیداحا   » هک ساّسحرایـسب 

.(3) .تسا هدرک  زیهرپ  « رمع دیدهت  » يارجام همادارد  هثداح 

تّنس لها  عبانم  رد  «( مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  ) زا یکاح  دانسا  فشک  يارب  وجتسج 

« مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  نئارق  ( فلا

( مکی هنیرق 

: دسیون یم  (4)«224 ياّفوتم ، يرذالَب »

ص:31

یم باـنتجا  «( مالّـسلااهیلعارهز ترـضح  هب  شروی  و( «( مالّـسلااهیلع » همطاـف تیب  هب  موجه  ) ثداوـح تبث  زا  ، فدـه نیمه  اـب  وا  - 1
.دزرو

.دشاب یمن  يرگید  يانعم  هب  يزاس  نوگرگد  لباق  ، ثیداحا هنوگنیا  يانعم  ینعی  - 2
برد قارحا  عوقو  ) جرد تبث و  زا  ، هباشم ییاه  هزیگنا  اب  ، دـنا هدومن  لقن  ار  « قارحا هب  دـیدهت  » يارجاـم هک  یّنـس  نیخ   روم ریاس  - 3
هتفرگ رارق  زین  يدعب  ياه  لسن  يوگلا  ، نیتسخن نورق  رد  قیاقح  ِنامتک  زا  هوحن  نیا  هّتبلا  .دنا  هدرک  زیهرپ  « مالّسلااهیلع » همطاف هناخ 
مادک چیه  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ دنا هدرک  زیهرپ  « قارحا دانسا  » تبث زا  ، ناینیـشیپ درکلمعزا  ( هنادّلقمایهناهاگآ ) يوریپ هب  ، نیخ  روم یخرب  و 

.دوش یمن  تفای  ، ّتنس لها  عبانم  زا  یلعف  ياهپاچ  رد  ، يزورفا شتآ  ياه  لقن  زا 
.دوب دنمشناد  يدرف  خیرات و  هب  هاگآ  ، رایـسب ثیداحا    ظفاح ، وا ) .هَماّلَع   يِرابْخأ ٌِظفاح  : دسیون یم  وا  هرابرد  «748 ياّفوتم ، یبهذ - » 4

،ج3،ص892) ظاّفحلا هرکذت  )
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.(2) .هَلی  تَف  هعم و((1مع  ءاجَف .ِعیاب  ي  مَلَف يعَة  ْبلا   دیِر ي يلیلإ ع سَل  رأ ٍرْک   بابأ َّنأ 

.دمآ ، تسد هب  (3) هلیتف ، رمع اذل  ؛ دومنن تعیب  وا  یلو  ؛ دریگب تعیب  يو  زا  ات  داتسرف  یلع  غارس  رکبوبا 

( مود هنیرق 

: دسیونیم (4)«732 ياّفوتم ، ءادفلاوبا »

.((5 رادلا   مِرْض ْنأ ي یل  ٍران ع ء مْن  یَِشب َل عمُر  ْبقأَف

.دشک شتآ  هب  ار  هناخ  ات  دمآ  شیپ  شتآ  زا  ياهراپ  اب  رمع 

: میناوخ یم  «328 ياّفوتم ، ّهبر دبع  نبا  » لقن رد  ، نینچمه

ص:32

ات دمآ  یلع  هناخ  يوس  رمع  .  هی ْن فیل م ع  هَقِّر حيل يلع تيیلإ ب   ءاج رَمُع  َّنإ  : میناوخ یم  « رمع ندمآ  » هوحن فصو  رد  - 1
نبا : فیلأت «) لماکلا » باتک هیـشاح  رد  پاـچ  (، 882 ياّفوتم ، هنحـش نبا  : فیلأت «) رظاـنملا ۀـضور  :» ك.ر .دـنازوسب  شلها  اـب  ار  هناـخ 

(. ج7،ص164 )= ،1301ق يدنفألا پاچ  ج11،ص113، (، 630 ياّفوتم ، ریثا
،ج1،ص586. فارشألا باسنأ  - 2

.دنزاس یم  رو  هلعش  ار  نآ  ، شتآ نتخورفارب  يارب  هک  دنیوگ  يا  هدیبات  نامسیر  هب  هلیتف  - 3
لیعامسا ، ءادفلا وبا  ، نیدلا دامع  ] دّیؤملا . ْهق  ْفل ًافِراع ل ًال  ضاف ًامیِرَک   د يؤ  ْملا َناک   و: دسیون یم  وا  هرابرد  «748 ياّفوتم ، یبهذ - » 4

،ج23،ص247) ءالبنلا مالعأ  ریس  ) .دوب ماکحا  هب  ياناد  لضاف و  ، میرک يدرف  [ یلع نب 
،ج1،ص156. رشبلا رابخأ  یف  رصتخملا  - 5
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.(1) .رادلا   مِه  َیل ع  مِرْض ْنأ ي یل  ٍران ع ٍس مْن  بَِقب َل  ْبقأَف

.دشک شتآ  هب  شلها  رس  رب  ار  هناخ  ات  دمآ  شیپ  شتآ  زا  يا  هراپ  اب  وا 

« مالّسلااهیلع » همطاف هناخ  برد  ندز  شتآ  دانسا  زا  ییاه  هناشن  ب)

( مکی هناشن 

: دسیون یم  (2)«656 ياّفوتم ، یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  »

.(3) .ه و حَن  رووا  دَق   ثی د ْحلا ِل  هأ ًة مْن  عام َّنأ ج یل  ع ،  ِهب   دِرَْفنَت ُة  عی  شلا ...ِقیِر   حَتلا ُثی  داّمأَف ح

.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  دننامه  زین  « ثیدح لها  » زا یهورگ  هک  دنچ  ره  ؛ دنا هدرک  لقن  نایعیش  اهنت  ار  نآ...يزورفا  شتآ  هعقاو  اّما 

( مود هناشن 

: مینک یم  هراشا  هّیماما  رادمان  نیمّلکتم  اهقف و  زا  یکی  هتشون  هب  ، یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هاگدید  همادا  رد 

: دسیون یم  «415 ياّفوتم ، راّبجلا دبع  یضاق  » هب خساپ  رد  «436 ياّفوتم ، هّرس س  دق يدُهلا  مَلَع  یضترم  دّیس  بانج  ، نی  دجملاوذ »

ص:33

،ج5،ص13. دیرفلا دقعلا  - 1
نب دیمحلا  دبع  ] نیدلاّزع .  یلِزَت عَّز م  ْعلا َّنإَف  دسیون : یم  هدرک و  حیرـصت  « دـیدحلا یبا  نبا  » ندوب یلزتعم  هب  «748 ياّفوتم ، یبهذ - » 2

،ج23،ص274) ءالبنلا مالعأ  ریس   ) .دوب یلزتعم  [ دیدحلا یبا  نبا  هب  روهشم  ، هللا ۀبه 
،ج2،ص21 هغالبلا جهن  حرش  - 3
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.(1) ...ِم  وَْقلا یل  ع م هَّت ْن ال يمِة م عی  شلا ُر  یَغ   هاو ر  دَق ِقار   حْإلا َر  بَخ َّنأ  ّان  يدَق ب

.دنا هدرک  لقن  زین  - دنتسین مهّتم  ّتنس  لها  دزن  هک  - هعیش ریغ  ِنایوار  زا  یتعامج  ار  يزورفا  شتآ  ربخ  هک  میدومن  نشور 

«(: مالّسلااهیلع همطاف  تیب  هب  موجه  ) خلت ثداوح  رب  رگید  يرورم 

( مکی هثداح 

.(2): دنک یم  رداص  دیکا  روتسد  رکبوبا 

.(3) .ْفن  ْعلا   فَن  عِأب   ِهب ني  ْتئا : َلاق

.روایب نم  دزن  هب  [ تعیب ذخا  تهج  هب  تروص ، ره  هب  [و  نکمم وحن  نیرتدیدش  هب  ار  «( مالّسلا هیلع  » بلاطیبا نب  یلع  ) وا : تفگ

.(4) .م  ْهل  تاقَف او   بأ ْنإ 

ص:34

ج4،ص119. همامإلا ، یف  یفاشلا  - 1
هب یلیاـمت  ، شیوخ یـصخش  هیحور  ساـسا  رب  هک  هفیلخ  : )... تسا هدـش  راـهظا  هفیلخ  ّتیـصخش  فیـصوت  رد  هک  تسا  بلاـج  - 2

هیلع » بلاـط یبا  نب  یلع  یـسایس  عضاوم  رب  یلیلحت  : نادـئاق رغـصا  ...تشادـن !) مشاـهینب  »و  مالـسلا هیلع  » یلع اـب  راـبتنوشخ  دروخرب 
ص93. «، مالّسلا

(. ج 2،ص269 )= ج1،ص587 (، 289 ياّفوتم ، يرذالَب : فیلأت «) فارشألا باسنأ  :» ك.ر - 3
(. ج 4،ص259 )= ج4،ص242 (، 328 ياّفوتم ، ّهّبر دبع  نبا  : فیلأت «) دیرفلا دقعلا  :» ك.ر - 4
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! گنجب اهنآ  اب  ، دندشن جراخ  [ تعیب ماجنا  يارب  ] رگا

( مود هثداح 

: دبلط یم  مزیه  رمع 

.(1) .ِبَط  ْحلِاب اع   دَف

! دیروآ مهارف  مزیه  داد : روتسد 

( موس هثداح 

د: روآ یم  هلیتف  رمع 

.(2) .هَلی  تَف  هعم ُر ومع  ءاجَف

.دمآ ، تسد هب  هلیتف  ، رمع سپ 

( مراهچ هثداح 

د: روآ یم  شتآ  يا  هراپ  رمع 

.(3) .ٍران ء مْن  یَِشب َل عمُر  ْبقأَف

.دمآ شیپ  شتآ  زا  يا  هراپ  اب  رمع 

ص:35

ج1،ص12. (، 276 ياّفوتم ، هَبیَُتق نبا  : فیلأت « هسایسلا ۀمامإلا و  :» ك.ر - 1
ج1،ص586. (، 224 ياّفوتم ، يرذالَب : فیلأت «) فارشألا باسنأ  :» ك.ر - 2

ج1،ص156. (، 732 ياّفوتم ، ءادفلا وبا  : فیلأت « رشبلا رابخأ  یف  رصتخملا  :» ك.ر - 3
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( مجنپ هثداح 

: دنک یم  دای  دنگوس  رمع 

.(1) .ه عي ْبلا یلإ  َّن   جُرْخََتل   وأ   مُک  َیل َّنَقِّر ع  حَُال ِهللا !  و

.مشک یم  شتآ  هب  امش  رب  ار  هناخ  ای  دیوش  یم  جراخ  تعیب  يارب  ای  دنگوس ! ادخ  هب 

« فراعملا » باتک زا  نآ  فذحو  « هَبیَتُق نبا  » طّسوت «( مالّسلااهیلعارهز ترضح  حرج  برض و  ) زا یکاح  دنس  تبث 

.تسا هدیدرگ  فیرحت  شوختسد  هنافّسأتم  هک  دشاب  یم  « فراعملا » باتک «، هَبیَُتق نبا  » راثآ زا  رگید  یکی 

: دسیون یم  «588 ياّفوتم ، هّرس س  دق یناردنزام  بوشآرهش  نبا  ، یعیش ملاع  »

.(2) .َّيِو د ْعلا   ذُْفُنق ِمْخ  ْن زم د سَف ًان  سحَّنأ م :  ِیب  یَتُْقلا   فِراع ي مف و

: تسا هدش  لقن  نینچ  « هَبیَُتق نبا  » فیلأت « فراعم » باتک رد 

.تفر نایم  زا  - يدع ینب  هلیبق  زا  - ذُْفُنق نیگنس  هبرض  لیلد  هب  نسحم 

هدـمآ ناـیم  هـب  نخـس  (! یکدوـک رد  « مالّـسلا هـیلع  » نـسحم ترـضح  گرم  ) زا « فراـعملا » باـتک زا  یلعف  ياـه  پاـچ  رد  دـنچ  ره 
: هک تسا  هدومن  حیرصت  «413 هحفص ، بلاطلا ۀیافک  » مان هب  دوخ  باتکرد  «658 ياّفوتم ، یعفاش یجنگ  » یلو ؛(3). تسا

.تسا هدوب  « هلآو هیلع  هللا  یّلص  » ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  «( مالّسلا هیلع  » نسحم ترضح  ِندش  طقس  ) هب لئاق  « هَبیَُتق نبا  »

نیزورما ياه  پاچ  رد  جردنم  نتم  اب  ضراعت  رد  ، دهد یم  تبسن  « هَبیَُتق نبا  » هب ّتنس  لها  هتسجرب  ّتیصخش  نیا  هچنآ  تسا  یهیدب 
زا

ص:36

ج2،ص433. (، 310 ياّفوتم ، يربط : فیلأت «) كولملا ممُالا و  خیرات  :» ك.ر - 1
،ج3،ص407. بلاط یبأ  لآ  بقانم  - 2

(. یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  پاچ  ،ص92( فراعملا - 3
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.دشاب یم  « فراعملا » باتک

همتاخ

یّنس نیخ   روـم رـصع  رود و  ياـه  هتـشذگ  هب  اـهنت  ( ندـنازوس هب  « مالّـسلااهیلع » همطاـف تیب  دـیدهت  رب  ینبم  رمع  نانخـس  ) يروآداـی
.میا هدوب  نآ  دهاش  زین  رصاعُم  نارود  رد  تسا و  هتشادن  صاصتخا 

حدـم » رد هک  مینک  یم  هراـشا  (1351 ياّفوتم «، لینلا رعاش  : هب بّقلم  » میهاربا نب  ظفاح  دّـمحم  ) هدورـس «، هّیرَمُع هدیـصق  هب « ، لاـثم يارب 
: دیوگ یم  « رمع تاراختفا  » زا یکی  يروآدای  ماقم  رد  ، هدیصق نیا  يرصم  هدنیارس  ! دشاب یم  « رمع شیاتس  و«

اَهلاق عمُر  يلعٍَۀل ل   وَق  و

اهی  ْقل  ِمب  مظ عأ اه  ع ماِسب   مِرْکأ

اِهب  ك َیل ي عق ُبا  ك ال  راد   ْتقَّر ح

.(1) اهِیف یفَط  ص ْملا   ْتِنب  ِعیاُبت و   َمل ْنإ 

.رامشب گرزب  ار  شا  هدنیوگ  رادب و  یمارگ  ار  مالک  نیا  هدنونش  ، تفگ یلع  هب  رمع  ینخس  وکین  هچ 

هناخ نآ  رد  ربمایپ  رتخد  هچرگا  ؛ ینکن تعیب  هک  یتروص  رد  ، ینامب نآ  رد  مراذگ  یمن  ار و  تا  هناخ  مشک  یم  شتآ  هب  دـیدرت  یب 
.دشاب

: دیوگ یم  « رمع تعاجش  زا  دیجمت  » رد ، تیب ود  نیا  همادا  رد  « میهاربا ظفاح  »

ص:37

(. ،1937م توریب ،ج1،ص82( میهاربإ ظفاح  ناوید  - 1
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اِهب   هُوف ٍْصف ي ِیبأ ح ُر  یَغ َناک  ام 

اهی  ماح َنان و  دِسِراف ع   مامأ

.دیوگب ینخس  نینچ  نانآ  عفادم  نایناندع و  راوسهش  لباقم  رد  ات  تشاد  ار  ناوت  نیا  صفحوب  زا  ریغ  یسک  هچ 

دنک یم  انیبان  ار  لقع  هدید  ، بّصعت هک  هاگ  نآ  و 

: دسیون یم  « میهاربا ظفاح  » رعش هرابرد  یناحبس  رفعج  داتسا 

هدروآ باسح  هب  تانـسح  ار  ناهانگ  تاجن و  بجوم  ار  دوش  یم  كاله  بجوم  هچنآ  لین ، رعاـش  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياـج 
.تسا

(1) !؟ دنکیم رک  روک و  ار  یمدآ  ، یتسود هک  تسا  نآ  يارب  زج  رما ، نیا  ایآ  و 

ص:38

»ص44. مالّسلااهیلع » ءارهزلا هداهش  یلع  ءاّرغلا  ۀّجحلا  - 1

تنس لها  عبانم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تیب  قارحا  شتآ  www.Ghaemiyeh.comمخز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 46 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3723/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	زخم آتش احراق بیت فاطمه علیهاالسلام در منابع اهل سنت
	مشخصات کتاب
	دورنمای مطالب
	پیش گفتار
	گفتار یکم
	بررسی استناد ماجرای تهدید به احراق
	ثبت ماجرای(تهدید بیت فاطمه«علیهاالسّلام»به احراق)در سایر منابع اهل سنّت

	کتاب«الإمامۀ و السیاسه»نوشته«ابن قُتَیبَه دِینَوَری»است
	اشاره
	محور یکم)
	محور دوم)
	محور سوم)
	محور چهارم)
	پاسخ به محورهای چهارگانه
	اشاره
	پاسخ به محور یکم)
	پاسخ به محور دوم)
	پاسخ به محور سوم)
	پاسخ به محور چهارم)



	گفتار دوم
	بررسی دلالت ماجرای تهدید به احراق
	نکته یکم
	نکته دوم
	نکته سوم
	نکته چهارم
	دستیابی به شخصیّت مذهبی«ابن قُتَیبَه»
	جمع بندی
	اشاره
	نتیجه گیری
	انگیزه ثبت سندی حاکی از(تهدید بیت فاطمه«علیهاالسّلام»به احراق)توسّط«ابن قُتَیبَه»چیست؟
	اشاره
	الف)در مسیر پاسخگویی
	اشاره
	سیری در مطالب مندرج در کتاب«الإمامۀ و السیاسه»
	سیر یکم
	سیر دوم
	سیر سوم
	سیر چهارم
	سیر پنجم


	ب)نتیجه گیری
	اشاره
	توجّه

	چرا مؤلّف کتاب«الإمامۀ و السیاسه»از(آتش زدن درب خانه فاطمه«علیهاالسّلام»)سخنی به میان نمی آورد؟
	اشاره
	الف)در مسیر پاسخگویی
	تبیین پرسش
	یادآوری انگیزه مؤلّف کتاب«الإمامۀ و السیاسه»از ثبت سند حاکی از(تهدید بیت فاطمه«علیهاالسّلام»به احراق)
	نمونه هایی از تلاش مؤلّف کتاب،برای صیانت از این انگیزه
	معیار مؤلّف کتاب،برای ثبت یا کتمان حوادث فاطمیّه

	ب)نتیجه گیری
	اشاره
	جستجو برای کشف اسناد حاکی از(آتش زدن درب خانه فاطمه«علیهاالسّلام»)در منابع اهل سنّت

	الف)قرائن آتش زدن درب خانه فاطمه«علیهاالسّلام»
	قرینه یکم)
	قرینه دوم)
	ب)نشانه هایی از اسناد آتش زدن درب خانه فاطمه«علیهاالسّلام»
	نشانه یکم)
	نشانه دوم)


	مروری دیگر بر حوادث تلخ(هجوم به بیت فاطمه علیهاالسّلام»):
	حادثه یکم)
	حادثه دوم)
	حادثه سوم)
	حادثه چهارم)
	حادثه پنجم)

	ثبت سند حاکی از(ضرب و جرح حضرت زهراعلیهاالسّلام»)توسّط«ابن قُتَیبَه»وحذف آن از کتاب«المعارف»
	خاتمه
	و آن گاه که تعصّب،دیده عقل را نابینا می کند




